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การศึกษาพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ และอินเตอร์ เน็ตของผู้สูอายุในชุ มชนสิ วารั ตน์ 3
ตาบลอ้ อมน้ อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
A Study of Online and Internet using Behavior of Elderly in Siwarat Community3 Omnoi Sub-district, Krathumbaen District, Samusakhon Province
ธนภร แสงสว่าง

บทคัดย่ อ
การวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั 1) เพื่อศึกษาการใช้สื่อออนไลน์ การใช้อินเตอร์ เน็ต ในการติดต่อสื่ อสาร
ของผูส้ ู งอายุในชุ มชนสิ วารั ตน์ 3 ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2) เพื่อศึกษารู ปแบบและ
วิธีการใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตในการติดต่อสื่ อสาร ของผูส้ ู งอายุในชุมชนสิ วารัตน์ 3 3) เพื่อศึกษาการใช้งาน
สื่ อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตที่เป็ นที่นิยมในด้านต่างๆของกลุ่มผูส้ ู งอายุในชุมชนสิ วารัตน์ 3 โดยการเก็บข้อมูลจาก
ผูส้ ู งอายุในชุมชนสิ วารัตน์ 3 จานวน 282 คน โดยการใช้การวิเคราะห์ความถี่ อัตราส่ วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน รวมถึงการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ t-test , One way ANOVA ผลการวิจยั สามารถสรุ ปดังนี้
1. ผูส้ ู งอายุในชุ มชนสิ วารั ตน์ 3 มี การใช้สื่อออนไลน์ และอิ นเตอร์ เน็ ต ส่ วนใหญ่เป็ นหญิ ง อายุ 60-65 ปี
การศึกษาประถมศึกษา ศาสนาพุทธ สถานะภาพสมรส อาชีพเกษียณ/ไม่ได้ทางาน ที่มีระดับรายได้อยูท่ ี่ 5,000-15,000
บาทต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้คือ เงินที่ได้รับจากบุตร และมีการอาศัยอยูร่ ่ วมกันกับลูกหลานเป็ นส่ วนใหญ่
2. จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตของผูส้ ู งอายุ ในชุมชนสิ วารัตน์ 3 พบว่า
ผูส้ ู งอายุมีการใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าการ
ใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตเป็ นแหล่งที่ ให้ความบันเทิ งมากที่ สุด รองมาใช้ในการสื บค้นหาข้อมู ล ใช้เป็ น
แหล่งเพิ่มพูนความรู ้และช่วยในการติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนใหม่ๆเป็ นอันดับสุ ดท้าย
3. ผูส้ ู งอายุมีการใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ต 1) ลักษณะประชากรของผูส้ ู งอายุในชุมชนสิ วารัตน์ 3
ต่างกัน (2) พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตของผูส้ ู งอายุในชุมชนสิ วารัตน์ 3 ต่างกัน 3) รู ปแบบและ
วิธีการใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตของผูส้ ู งอายุในชุมชนสิ วารัตน์ 3 มีพฤติกรรมการใช้ที่แตกต่างกัน (4) การ
ใช้สื่ อออนไลน์ และอิ นเทอร์ เ น็ ตของผูส้ ู งอายุในชุ ม ชนสิ ว ารั ต น์ 3 มี การใช้ที่ แ ตกต่ า งกัน แต่ ด้านการใช้สื่ อ
ออนไลน์และอินเตอร์เน็ตที่ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: พฤติกรรมการใช้, ออนไลน์และอินเตอร์เน็ต, ผูส้ ู งอายุ
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ABSTRACT
Research Objectives were as follows: 1) To study the use of online media, the use of the internet for
communication of the elderly in Siwarat 3 community, Omnoi Sub-district, Krathumbaen District, Samutsakhon
Province 2) To study the forms and methods using online media and internet for communication among the
elderly in Siwarat 3 Omnoi Sub-district, Krathumbaen District, Samutsakhon Province 3) To study the use of
online media, the popular internet use in various areas, namely, interpersonal communication, entertainment,
health, education and other areas of the elderly group in Sivarat 3 Community , Om Noi Sub-district,
Krathumbaen District, Samutsakhon Province by collecting data from the 282 elderly in the Sivarat 3 Community
, Om Noi Sub-district, Krathumbaen District, Samutsakhon Province by using frequency analysis, percentage
ratio, average, standard deviation, as well as inferential statistics including statistic-test, and One-way ANOVA
Research results were found as follows:
1. The elderly in Sivarat 3 community who use online and internet media, most of them were female
aged 60-65 years, primary education, Buddhists, marital status, occupation was retired / not working, with an
income level of 5,000 -15,000 baht per months., the source of income was money received from children and
most of them lived with children.
2. According to the study of online and internet media usage behavior of the elderly in Sivarat 3
community, it was found that the elderly used online media and internet in the overall level at a high level. When
considering each item, it was found that using online media and the internet for entertainment was the highest
level, it was followed by the use of online and internet media to search for information, and the use of online
media and the internet as a source of knowledge and the use of online media and the internet to help communicate
with new friends was the last level.
3. As for the elderly used online and internet media : (1) The demographic characteristics of the elderly
in Siwarat 3 community were different and the online and internet media use was different; (2) The behavior of
using online and internet media of the elderly in Siwarat 3 community were different and had different usage of
online and internet media; (3) Styles and methods of using online and internet media of the elderly in Siwarat 3
community had different usage behaviors; and (4) Use of online and internet media of the elderly in Siwarat 3
community, it had different use with different online and internet media.
Keywords: use behavior, online and internet, elderly

บทนา
ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา การติดต่อสื่ อสารกันของคนในยุคสมัยก่อนมีการติดต่อกันหลายรู ปแบบ
มาก เช่น การพูดคุยด้วยปาก การเขียนจดหมายส่ งทางไปรษณี ย ์ โทรเลข โทรศัพท์บา้ น และการใช้บริ การของ
โทรศัพท์ตูส้ าธารณะ และถ้าเป็ นแถบต่างจังหวัดด้วยแล้วยิง่ ทาให้การติดต่อกันในยุคนั้นมีความล่าช้ามาก จึงทาให้
มีการสื่ อสารกันไว้ล่วงหน้าแต่เนิ่ น ๆ เพื่อให้ผทู ้ ี่รับข่าวสารได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารก่อนวันเวลา และเมื่อประเทศมี
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การพัฒนาในทุกด้านๆ ทาให้หลาย ๆ สิ่ งมีความทันสมัยขึ้น โดยเฉพาะด้านการโทรคมนาคม การใช้โทรศัพท์ใน
รู ป แบบต่ าง ๆ ได้รั บ การพัฒนาเป็ นอย่างมากเพื่ อ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยการพัฒนาจาก
โทรศัพท์บา้ นมาเป็ นระบบเคลื่อนที่ ได้ และมาสู่ ระบบโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย แม้จะเป็ นระบบมือถือแล้วก็
ตามแต่การคิดค้นพัฒนาการของโทรศัพท์มือก็ยงั มีการพัฒนามาเรื่ อย ๆ จนในถึงปั จจุบนั โทรศัพท์มือถือได้รับ
การพัฒนาให้สามารถรองรับระบบต่าง ๆ พร้อมทั้งการเชื่ อมต่อกันด้วยระบบอินเตอร์ เน็ตก็ได้รับการพัฒนาให้
ทันสมัยขึ้น
ปั จจุบนั เป็ นยุคของการสื่ อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นสื่ อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตจึง
เป็ นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหาความรู ้และค้นคว้า ค้นหาข้อมูลที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ งที่สร้างความสะดวกสบาย
มากขึ้น สื่ อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตจะช่วยลดข้อจากัดด้านเวลาและระยะทางในการแสวงหาความรู ้
ครรชิต มาลัยวงศ์ (2545) กล่าวไว้วา่ อินเตอร์ เน็ตเป็ นเครื่ องมือทางปั ญญาและเทคโนโลยีในปั จจุบนั ที่มี
บทบาทมากในยุคปั จจุบนั โดยการนาความรู ้ การเชื่ อมโยงของแหล่งข้อมูลความรู ้มาประกอบกัน เพื่อให้ผูท้ ี่ ได้
เรี ยนรู ้ สามารถเข้าถึ งแหล่งข้อมู ลความรู ้ ได้ จึ งนับว่าการใช้สื่อออนไลน์และอิ นเตอร์ เน็ตนั้นมี ความสาคัญ ต่อ
การศึกษาและมีการขยายการใช้มากขึ้น
ในปั จจุ บนั การใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตในการติดต่อสื่ อสาร กลายเป็ นสิ่ งสาคัญสิ่ งหนึ่ งที่ ขาด
ไม่ได้ในปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ น อีเมล์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ เช่น ไลน์ วีแชท บีบี วอทส์แอพ จึง
ถูกนามาใช้ในการติดต่อสื่ อสาร ส่ งไฟล์เอกสาร ส่ งไฟล์รูปภาพให้กนั และกัน สื่ อออนไลน์ต่างๆและอินเตอร์ เน็ต
กลายเป็ นเครื่ องมื อสาคัญในการค้นหาข้อมูลและติ ดต่อสื่ อสารกันระหว่างเพื่อนเก่า ครอบครั ว และเพื่อนที่ อยู่
ทัว่ ไปทัว่ ทุกมุมโลก และคนอื่นๆ ที่ได้มาพบกันบนสื่ อออนไลน์ ได้มีการพูดคุยและเห็นหน้ากันแบบสดๆ ผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ต่างๆ สื่ อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ต ทาให้โลกทั้งใบนี้ แคบลงเพียงแค่ปลายนิ้ วสัมผัส ทาให้ผคู ้ นทัว่
โลกทุกเพศทุกวัยได้มีความสุ ขที่ได้พบปะพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนเรื่ องราวความประทับใจ แม้แต่ในตัวผูส้ ู งอายุใน
ปั จจุบนั ก็ให้ความสนใจที่จะเรี ยนรู ้การใช้อินเตอร์ เน็ตและการสื่ อสารกันผ่านแอพพลิเคชัน่ ต่างๆที่มีให้บริ การอยู่
มากมาย
ถึงแม้ปัจจุบนั จะมีเทคโนโลยีมากมายเกิดขึ้นมากเพียงใด แต่ก็มีช่องว่างระหว่างวัยและจะมีเพียงวัยเด็ก
วัยรุ่ น วัยคนทางานเท่านั้น ที่ใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ต แต่สาหรับผูส้ ู งอายุน้ นั มีขีดจากัดด้านประสบการณ์
วัย และการจดจา ทาให้ผสู ้ ู งอายุมีโอกาสเข้าถึงการใช้อินเตอร์ เน็ตและสื่ อออนไลน์น้ นั มีนอ้ ยกว่าวัยอื่นๆ
สถานการณ์ประเทศไทยในปั จจุบนั มีแนวโน้มผูส้ ู งอายุเพิ่มมากขึ้นและกาลังเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุและใน
แต่ละชุ มชนก็มีจานวนผูส้ ู งอายุอาศัยอยู่ทุกชุ มชนและมี จานวนมากขึ้น และมี แนวโน้มวัยเด็กจะลดลงและมี วยั
ผูส้ ู งอายุเพิ่มมากขึ้น ผูส้ ู งอายุที่เกษียณอายุแล้วยังมีส่วนร่ วมในทางสังคมสู งจะมีความพึงพอใจในชี วิตสู ง ดังนั้น
ผูส้ ู งอายุที่มีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคมสู ง มีแนวโน้มจะมี ความพึงพอใจในชี วิตสู งกว่าผูท้ ี่ ไม่มีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมทางสังคม (สุ วรรณ จันทร์ประเสริ ฐ,2556)
ผูส้ ู งอายุจะมี ชีวิตเป็ นสุ ขได้น้ นั การมีบทบาทหรื อมี การเข้าร่ วมกิ จกรรมทางสังคมผูส้ ู งอายุจะเข้าร่ วม
กิจกรรม นอกนั้นเป็ นงานสนุกสนานรื่ นเริ ง กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมทางสังคม (วราภรณ์ หล้าคาแก้ว,2558)
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใช้สื่อออนไลน์ การใช้อินเตอร์ เน็ต ในการติดต่อสื่ อสารของผูส้ ู งอายุในชุมชนสิ วารั ตน์ 3
ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อศึกษารู ปแบบและวิธีการใช้ใช้สื่อออนไลน์และการใช้อินเตอร์ เน็ตในการติดต่อสื่ อสาร ของผูส้ ู งอายุ
ในชุมชนสิ วารัตน์ 3 อ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
3. เพื่อศึกษาการใช้งานสื่ อออนไลน์ การใช้อินเตอร์ เน็ตที่เป็ นที่นิยมในด้านต่างๆ คือ ด้านการติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างบุคคล ด้านความบันเทิง ด้านสุ ขภาพ ด้านการศึกษา และด้านอื่นๆของกลุ่มผูส้ ู งอายุ ในชุมชนสิ วารัตน์ 3 ตาบล
อ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตของผูส้ ู งอายุในชุมชนสิ วารัตน์ 3 ตาบลอ้อม
น้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้นาแนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ มาเป็ นกรอบความคิดในการวิจยั
ดังนี้
ความหมายของพฤติกรรม
พฤติกรรม (behavior) หมายถึง การกระทาหรื ออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้ อ ความคิดของบุคคลที่
ตอบสนองต่อสิ่ งเร้าภายในจิ ตใจและจิ ตใจและภายนอก อาจทาไปโดยรู ้ตวั หรื อไม่รู้ตวั อาจเป็ นพฤติกรรมที่ พึง
ประสงค์ และไม่พึงประสงค์ ผูอ้ ื่นอาจสังเกตการกระทานั้นได้และสามารถใช้เครื่ องมือทดสอบได้ เพื่อตอบสนอง
ต่อสิ่ งเร้ า หรื อสิ่ งที่ มากระตุน้ (Stimulus) อาจจะเกิ ดขึ้นทันที หรื อเกิ ดขึ้นหลังจากที่ ถูกกระตุน้ มาแล้วระยะหนึ่ ง
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการทางานของระบบประสาท กล้ามเนื้อ ฮอร์ โมนและการเรี ยนรู ้
พฤติกรรมที่มีมาแต่กาเนิดแบ่งออกเป็ น 3 แบบคือ
(1) Kinesis เป็ นการเคลื่อนที่เข้าหาหรื อออกจากสิ่ งเร้าโดยมีทิศทางไม่แน่นอน
(2) Taxis เป็ นการเคลื่อนเข้าหาหรื อออกจากสิ่ งเร้าโดยมีทิศทางแน่นอน
(3) พฤติกรรมที่มีแบบแผนแน่นอน (Fixed action pattern หรื อ FAP) เมื่อสัตว์ถูกกระตุน้ โดยสิ่ งเร้าจากภายนอกที่
เรี ยกว่า Sign stimulus (releaser) จะทาให้เกิดพฤติกรรมที่มีแบบแผนแน่นอน
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ได้รับอิทธิ พลจากทั้งยีนและสิ่ งแวดล้อม จาแนกเป็ น 6 ประเภทดังนี้
(1) พฤติกรรมความเคยชิน (Habituation) เป็ นพฤติกรรมที่เกิดจากการที่สัตว์หยุดตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่
ซ้ าๆกัน เนื่องจากไม่ได้รับการตอบแทนที่เหมาะสม
(2) พฤติกรรมการฝังใจ (Imprinting) เป็ นพฤติกรรมที่ถูกกาหนดมาแล้วโดยยีน จะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วง
ใดช่วงหนึ่ งของชี วิต (Critical period) และมีลกั ษณะเป็ น Irreversible learning สิ่ งเร้ าที่ กระตุน้ ให้เกิ ดพฤติ กรรม
การฝังใจเรี ยกว่า Imprinting stimulus จากการศึกษาของนักชีววิทยาชาวเยอรมันชื่อ Konrad Lorenz พบว่าลูกห่ าน
ที่ฟักออกจากไข่จะเดินตามแม่ของมัน
(3) การเรี ยนรู ้แบบมีเงื่อนไข (Classical conditioning) หมายถึงการที่สัตว์เรี ยนรู ้ที่จะนาสิ่ งเร้าใหม่เข้าไป
ทดแทนสิ่ งเร้าเดิมในการกระตุน้ ให้สัตว์เกิดการตอบสนองตามธรรมชาติ (Unconditioned response) สิ่ งเร้าเดิมซึ่ ง
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ปรกติกระตุน้ ให้สัตว์เกิดการตอบสนองเรี ยกว่าสิ่ งเร้าที่ไม่เป็ นเงื่อนไข (Unconditioned stimulus) ส่ วนสิ่ งเร้าใหม่
ซึ่ งปรกติไม่กระตุน้ ให้สัตว์แสดงการตอบสนองนี้เรี ยกว่าสิ่ งเร้าที่เป็ นเงื่อนไข (Conditioned stimulus)
(4) การลองผิ ด ลองถู ก (Operant conditioning หรื อ Trial and error) หมายถึ ง การที่ สั ต ว์เ รี ยนรู ้ ที่ จ ะ
เชื่อมโยงพฤติกรรมหนึ่ งกับการได้รางวัลหรื อการถูกลงโทษ เมื่อได้รางวัลสัตว์กจ็ ะแสดงพฤติกรรมนั้นซ้ า แต่เมื่อ
ถูกลงโทษสัตว์กจ็ ะหลีกเลี่ยงที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นอีก
(5) การลอกเลียนแบบ (Observational learning) เป็ นพฤติกรรมที่เกิดจากการที่สัตว์ดูพฤติกรรมของสัตว์
อื่นและเรี ยนรู ้ขอ้ มูลสาคัญบางอย่างแล้วทาตาม
(6) การรู ้จกั ใช้เหตุผล (Insight learning หรื อ reasoning) หมายถึง การที่สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมได้
ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกถึงแม้วา่ สัตว์น้ ีจะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
(7) การใช้ความคิดประมวลข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ (Cognition) การคิดประมวลข้อมูลเป็ น ลักษณะที่
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม และเป็ นส่ วนสาคัญในการแสดงออกของพฤติกรรม (อาภรณ์ รับไซ,2560)
สิ่ งที่ทาให้ เกิดพฤติกรรม (อัจฉรา นางแย้ม,2556)
1.ลักษณะนิสัยส่ วนตัว ได้แก่
1.1 ความเชื่อ หมายถึง การที่บุคคลคิดถึงอะไรก็ได้ในแง่ขอ้ เท็จจริ ง ซึ่ งไม่จาเป็ นจะต้องถูกหรื อผิดเสมอ
ไป ความเชื่ออาจมาโดยการเห็น การบอกเล่า การอ่านรวมทั้งการคิดขึ้นมาเอง
1.2 ค่านิยม หมายถึง สิ่ งที่คนนิยมยึดถือประจาใจ ที่ช่วยตัดสิ นใจในการเลือก
1.3 ทัศนคติหรื อเจตคติ มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม และถือว่าทัศนคติมีความสาคัญในการกาหนด
พฤติกรรมในสังคม
1.4 บุคลิกภาพเป็ นสิ่ งกาหนดว่าบุคคลหนึ่ งจะทาอะไร ถ้าเขาอยู่ในสถานการณ์หนึ่ ง เป็ นสิ่ งที่ บอกว่า
บุคคลจะปฏิบตั ิอย่างไรในสถานการณ์หนึ่งๆ
2. กระบวนการอื่นๆ ทางสังคม ได้แก่
2.1 สิ่ งกระตุน้ พฤติกรรม (stimutus object) และความเข้มข้นของสิ่ งกระตุน้ พฤติกรรมลักษณะนิ สัยของ
บุคคล คือ ความเชื่อ ค่านิ ยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม แต่พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีสิ่ง
กระตุน้ พฤติกรรมซึ่ งเป็ นปั จจัยจากบุคคลภายนอก อาทิ จากข่าวสาร คาบอกเล่าของบุคคล เป็ นต้น
2.2 สถานการณ์ (situation) หมายถึง สิ่ งแวดล้อม ทั้งที่เป็ นบุคคล ไม่ใช่บุคคล ซึ่ งอยูใ่ นสภาวะที่บุคคล
กาลังจะมีพฤติกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการสื่ อออนไลน์
ด้านสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง เครื่ องมือในการปฏิบตั ิการทางสังคม (Social Tool) เพือ่
ใช้สื่อสารระหว่างกันในเครื อข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์ และโปรแกรมประยุกต์บนสื่ อใดๆ
ที่มีการเชื่ อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต โดยเน้นให้ผูใ้ ช้ท้ งั ที่เป็ นผูส้ ่ งสาร และผูร้ ับสารมีส่วนร่ วม (Collaborative) อย่าง
สร้างสรรค์ ในการผลิตเนื้ อหาขึ้นเองในรู ปของข้อมูล ภาพ และเสี ยง สื่ อสังคมออนไลน์เป็ นการตอบสนองทาง
สังคมได้ หลายทิศทางโดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตหรื อเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้ สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ
กันได้ ผูใ้ ช้งานแต่ละคนสามารถโต้ตอบกันได้ผ่านหน้าเว็บหรื อสื่ อต่างๆ ที่อยูบ่ นอินเทอร์ เน็ตคนที่อยู่ ในสังคม

6

ออนไลน์ (สังคมของผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ต) ซึ่ งสื่ อเหล่าแต่ละคนสามารถเข้าไปดูได้ เข้าไปสร้าง ได้ และสามารถ
แลกเปลี่ยนสื่ อกันได้ เป็ นสื่ อของสังคมของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตร่ วมกัน
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการใช้ อนิ เตอร์ เน็ต
อินเตอร์ เน็ตเป็ นกลุ่มของเครื อข่ายที่มีหลายองค์กรคอยดูแลและบริ หารงานอยู่ ในปั จจุบนั
ความสาคัญของอินเตอร์ เน็ต
อรทัย พรหมเพศ(2555 อ้างใน ทีมงานทรู ปลูกปั ญญา,2553) ว่าความสาคัญของอินเตอร์ เน็ตในปั จจุบนั มี
บทบาทและมีความสาคัญต่อชี วิตประจาวันของคนเราเป็ นอย่างมาก เพราะทาให้วิถีชีวิตทันสมัยขึ้นและทันต่อ
เหตุการณ์อยูเ่ สมอ เนื่องจากอินเตอร์ เน็ตมีการนาเสนอข้อมูลที่เป็ นข่าวปั จจุบนั และสิ่ งต่างๆจะทาให้ผใู ้ ช้ทราบการ
เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ข่าวสารที่นาเสนอในอินเตอร์ เน็ตจะมีอยูม่ ากมายหลากหลายรู ปแบบเพื่อตอบสนองการใช้
งานและความสนใจ รวมถึงความต้องการของกลุ่มผูใ้ ช้งาน อินเตอร์ เน็ตจึงเป็ นแหล่งสารสนเทศที่สาคัญสาหรับ
ทุกคนเพราะสามารถค้นหาสิ่ งที่ตนให้ความสนใจได้ในทันทีโดยไม่ตอ้ งรอนานและทันถ่วงที โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลา
เดินทางไปค้นคว้าในห้องสมุด หรื อแม้ขอ้ มูลข่าวสารทัว่ โลกก็สามารถสื บค้นได้ในอินเตอร์ เน็ตจากเว็บไซต์ต่างๆ
อินเทอร์ เน็ตมีความสาคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (โรมมนัส ก๋ งเม่ง,2556 อ้างใน ชัยพร ธรรมโยธิ น)
ด้านการศึกษา
1.1. สามารถใช้เป็ นแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการจากที่ต่าง ๆ ทัว่ โลก
1.2. ระบบเครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ ตทาหน้าที่ เสมื อนเป็ นห้องสมุ ดขนาดใหญ่ ให้นักเรี ยน นักศึ กษายัง
สามารถใช้อินเตอร์ เน็ตติดต่อกับมหาวิทยาลัย หรื อสถานศึกษาอื่น ๆ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่กาลังศึกษาอยูไ่ ด้ ทุกที่
ทุกเวลาที่มีอินเตอร์เน็ตบริ การ
ด้านธุรกิจและการพาณิ ชย์
2.1. ค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในธุรกิจหรื อการค้าประชาสัมพันธ์ โฆษณา บริ ษทั หรื อเปิ ดตัวสิ นค้า
2.2. สามารถซื้ อขายสิ นค้าผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
2.3. ผูใ้ ช้ที่เป็ นบริ ษทั หรื อองค์กรต่าง ๆ สามารถเปิ ดให้บริ การและสนับสนุ นลู กค้าของตนผ่านระบบ
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต เช่น ให้คาแนะนา ตอบปั ญหาต่าง ๆให้แก่ลูกค้า
2.4. บริ ษทั ที่ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถแจกจ่ายตัวโปรแกรมทดลองใช้, แจกฟรี เพื่อเป็ นการ
เปิ ดตัว ประชาสัมพันธ์ตวั โปรแกรมที่ตอ้ งการจาหน่ายต่อไป
3.ด้านการบันเทิง
3.1. การพักผ่อนหย่อนใจ
3.2. การค้นหาวารสารออนไลน์ อ่านหนังสื อพิมพ์
3.3. ฟังวิทยุ ดูทีวี ผ่านเครื อข่าย
3.4. เล่นเกมออนไลน์ เป็ นต้น
4. ด้านภาครัฐ
4.1. ใช้เว็บไซต์เป็ นฐานข้อมูลเบื้อต้นของหน่วยงาน
4.2. ติดต่อระหว่างองค์กรและเชื่อมโยงเว็บไซต์ ของทุกหน่ายงานเข้าด้วยกัน
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4.3. ใช้ในการด้านประชาสัมพันธ์
4.4. สร้ างภาพลักษณ์ ใ นการประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ท ันสมัย ลดค่ า ใช้จ่ ายงานเอกสาร
จดหมายภายในและภายนอก ใบประกาศ เป็ นต้น
ประโยชน์ การใช้ สื่ออินเตอร์ เน็ตในผู้สูงอายุ
ประโยชน์สื่ออินเตอร์ เน็ตช่วยให้ผสู ้ ู งอายุกา้ วทันโลกในปั จจุบนั และเป็ นแหล่งความรู ้และข่าวสาร ช่วย
เพิ่มประสบการณ์ชีวิตและเป็ นแหล่งของความบันเทิง และยังช่วยประหยัดเวลาและลดความเบื่อหน่ าย มีขอ้ มูล
มากมาย ที่สามารถค้นหาได้รวดเร็ ว สะดวกและประหยัดเวลา (ศิริวรรณ อนัน ต์โท,2552) บทความเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อความเท่าเทียม ICT ในเรื่ องการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ประโยชน์ของอินเตอร์ เน็ตกับผูส้ ู งอายุวา่ มิใช่เรื่ องยากที่จะศึกษาหาความรู ้แต่ก่อนอื่นต้องทา
ความรู ้จกั กับอินเตอร์ เน็ต ผูส้ ู งอายุเองสามารถเรี ยนรู ้การใช้อินเตอร์ เน็ตร่ วมกับเด็ก ลูกหลานในครอบครัว ทาให้
เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน ผูส้ ู งอายุเกิดความรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่าสามารถพูดคุยและให้คาปรึ กษา แนะนา
แก่ลูกหลานได้ในขณะเดียวกันผูส้ ู งอายุก็จะได้เรี ยนรู ้วิทยาการใหม่ ๆ ด้วยเนื่ องจากอินเตอร์ เน็ตไม่ใช่สิ่งไกลตัว
สามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกเพศทุกวัย ทาให้กา้ วทันโลก เป็ นคนทันสมัย และช่วยฝึ กสมอง ฝึ กความฉับไวให้กบั ผูส้ ู งอายุ
การใช้อินเตอร์ เน็ตจะช่วยผูส้ ู งอายุได้อย่างไรนั้น มีหลัก 3 ประการ ดังนี้
1. ใช้เพื่อการค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการ
2. การคัดลอดเอกสารเมื่อได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการแล้วสามารถคัดลอดเพื่อเก็บไว้
3. การใช้สื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การใช้บริ การอินเตอร์ เน็ตสามารถรับชนรายการโทรทัศน์แบบออนไลน์หรื อคลิปวีดีโอของรายาการต่าง
ๆ ย้อนหลังการอ่านหนังสื อพิมพ์ออนไลน์และการส่ งบัตรอวยพรทางอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ
เพียงแต่คนที่เราต้องการส่ งบัตรอวยพรไปให้น้ นั ต้องใช้ระบบอินเตอร์ เน็ตด้วย จึงสามารถส่ งผ่านข้อมูลต่าง ๆ ถึง
กันได้อินเตอร์ เน็ตจึงเป็ นสื่ ออีกประเภทหนึ่ งที่ผสู ้ ู งอายุสามารถเรี ยนรู ้ได้ไม่ยากนักหากแต่เพียงมีความสนใจ และ
คิดว่าเป็ นสิ่ งที่น่าค้นคว้า เพราะทาให้ผสู ้ ู งอายุกา้ วทันโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็ นผูส้ ู งอายุรุ่นใหม่ที่ทนั สมัย
และก้า วทัน โลกยุ ค โลกาวิ ว ัฒ น์ ช มรมไอพี พี ว ายคลับ ได้ร ะบุ ถึ ง ประโยชน์ ที่ ผู ้สู ง อายุ จ ะได้รั บ จากการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์ เน็ต ไว้ดงั นี้ (ทศพนธ์ นรทัศน์,2552)
1. ลดช่องว่างระหว่างวัย ผูส้ ู งวัยที่ ห่างไกลเทคโนโลยีมกั จะเกิ ดช่องว่างระหว่างตนเองกับบุตรหลาน
ในขณะที่ บุตรหลานใช่ชีวิตส่ วนหนึ่ งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ผูส้ ู งวัยในบ้านก็จะถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ ยวตาย
เพราะคุยกับลูกหลานเรื่ องเทคโนโลยีไม่ได้และเมื่อไม่สามารถเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ก็ทาให้เกิดโรคซึ มเศร้าเหงา
เบื่อหน่ายและในที่สุดอาจจะไม่สบาย การที่ผสู ้ ู งวัยหันมาสนใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตนั้น ทา
ให้สามารถลดช่องว่างระหว่างตนเองและลูกหลานได้เนื่ องจากเมื่อมีความรู ้ความเข้าใจ และทักษะในการในการ
ใช้เทคโนโลยีน้ ี แล้ว นอกจากจะสามารถพูดคุยกับบุตรหลานเป็ นภาษาเดี่ยวกันแล้ว ยังสามารถมีกิจกรรมร่ วมกัน
ได้เป็ นอย่างดี เช่ น การส่ งจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ คุยกัน การแลกเปลี่ ยนความรู ้ หรื อข้อมู ลที่ ทนั ต่อโลกทันต่อ
เหตุการณ์ เนื่องจากได้มีโอกาสเปิ ดโลกกว้างผ่านทางอินเทอร์ เน็ต การถ่ายภาพดิจิทลั และส่ งภาพให้สมาชิกภายใน
ครอบครัวดูผา่ นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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2. สร้างสังคมใหม่ให้กบั ผูส้ ู งวัย ผูส้ ู งวัยที่อยูใ่ นวัยเกษียณ หรื อผูส้ ู งวัยที่มีเวลาว่างจากการทาภารกิจหลัก
ๆ ในการที่ ได้ม ารวมกลุ่ม กันกับคนวัยเดี ยวกัน เพื่ อ เรี ย นรู ้ การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต นอกจากเป็ นการขจัดความกลัว ๆ กล้า ๆ แล้วยังทาให้ได้พบเพื่อนใหม่ ๆ ที่หลากหลายประสบการณ์
ทาให้ได้มีโอกาสคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั คลายเหงา และได้รับความสนุกสนามเพลิดเพลินการทากิจกรรม
สนุก ๆ ที่ได้ทาตลอดเวลา จะทาให้ร่างกายแข็งแรง จิตเบิกบานไม่ป่วยง่ายและจะให้ดูกระฉับกระเฉง เป็ นผูส้ ู งวัย
ที่มีคุณภาพ ไม่ทาตัวให้เป็ นภาระแก่บุตรหลาน ไม่เกิดการรอคอยว่าเมื่อไหร่ ลูกหลานจะกลับบ้านเสี ยที เนื่ องจาก
การได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ นั้นทาให้เวลาในวันหนึ่ ง ๆ นั้น หมดไปอย่างมีคุณค่า
3. ขจัด ความกลัว และเพิ่ ม ความกลัว ที่ จ ะใช้เ ทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ใ ห้ กับ ผู ส้ ู ง วัย การที่ ผู ส้ ู ง วัย มี
ความรู ้สึกว่าตนเองอายุมากเกินกว่าที่จะมาเรี ยนรู ้การใช้คอมพิวเตอร์ น้ นั จะทาให้เกิดความกลัวและทาให้เกิดความ
ไม่มนั่ ใจในตนเองว่าจะสามารถทาได้ ทั้ง ๆ ที่บา้ นก็มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่จะลองใช้งานได้ แต่เนื่องจากความกลัว
ว่าตนเองจะไปทาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของลูกหลานเสี ยหาย เกรงว่าจะสร้างความราคาญให้กบั ลูกหลานถ้าจะไป
ขอให้เขาช่วยสอนให้ เกรงว่าถ้าเขามาสอนให้แล้ว ตนเองทาไม่ได้ อาจจะถูกตาหนิและการที่จะไปสมัครเรี ยนรวม
กับผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า ก็เกรงว่าจะตามไม่ทนั และจะสร้างความราคาญให้เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน มีอะไรสงสัยก็คงไม่
หล้าที่ยกมือถาม เพราะอายเด็ก ๆ สิ่ งเหล่านี้จึงเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ผสู ้ ู งวัยไม่กล้าไปเรี ยน
4. ทาให้คุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนของผูส้ ู งอายุ คุณภาพชีวิตที่ดีน้ นั ย่อมประกอบด้วยสุ ขภาพกายและสุ ขด้าน
จิ ตใจที ดี ผูส้ ู งอายุเช่ นเดี ย วกัน เพราะเมื่ อ ผูส้ ู ง อายุมี สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพใจที่ ดี ผูส้ ู งอายุจ ะท าตนให้เ ป็ น
ประโยชน์ต่อครอบครัว สังคมมากขึ้นลดภาวะพึ่งพิงน้อยลงเป็ นที่พ่ ึงทางจิ ตใจ เป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาแนะนาต่าง ๆ
แก่ลูกหลานและคนในครอบครั ว หากผูส้ ู งอายุมีความรอบรู ้ และทันเหตุการณ์ ทันต่อเทคโนโลยี การหันมาให้
ความสนใจ เรี ยนรู ้การใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต เพื่อยกระดับคุณภาพชี วิตของตนเองให้สูงขึ้น นาความรู ้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่สั่งมาทาประโยชน์ให้กบั สังคม นาไปสู่ การเป็ นผูอ้ ายุมีคุณภาพในยุคโลกาภิวตั น์
อย่างแท้จริ ง
ปัจจัยส่ งเสริมการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตในผู้สูงวัย
ปั จจัยส่ งเสริ มใช้อินเตอร์ เน็ตในผูส้ ู งวัย มีดงั นี้
1. การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ จ ากการใช้ค รอบครั ว ลู ก หลาน ศู น ย์แ ละชมรมของผู ้อ ยู่ ใ นวัย ชรา ชมรม
คอมพิวเตอร์เป็ นผูก้ ระตุน้ ให้ผสู ้ ู งอายุใช้อินเตอร์เน็ต
2. ราคาคอมพิวเตอร์ที่ถูกลง ทักษะการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการเข้าถึง
3. การสนับสนุนของรัฐโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยี การให้บริ การ
ผ่านเครื อข่ายอิเล็กทรอนิ กส์ อย่างทัว่ ถึง และออกแบบระบบให้ผูส้ ู งวัยใช้งานได้ง่ายที่ สุด (จันทนา ทองประยูร
,2552)
ปั จจัยการใช้อินเตอร์ เน็ตของผูอ้ ายุ ซึ่ งผูส้ ู งอายุตอ้ งศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการหาข้อมูลการรับ -ส่ งอีเมล์
โดยที่ทางานอบรมให้ การงานบังคับ และลูกหลานหรื อคนในครอบครัวสอนวิธีใช้อินเตอร์เน็ตให้
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative research) ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่
ผูส้ ู งอายุในชุ มชนสิ วารั ตน์ 3 ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 282 คน สามารถ
คานวณโดยวิธีการใช้สูตรของ Taro Yamane โดยดาเนิ นการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 4 ส่ วน ดังนี้ ส่ วน
ที่ 1 แบบสอบถามลักษณะประชากรของผูส้ ู งอายุ ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
และอินเตอร์ เน็ต ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับรู ปแบบและวิธีการใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ต ส่ วนที่ 4
แบบสอบถามด้านการใช้สื่อออนไลน์และการใช้อินเตอร์เน็ต
สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิ ติเชิ งอนุ มาน ประกอบด้วยการวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิ ติ Independent t-test การ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มีต้ งั แต่ 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ One Way ANOVA

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
ส่ วนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
ผูว้ ิจยั ได้รับการตอบกลับแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 281 คน เป็ นผูส้ ู งอายุในชุมชนสิ วารัตน์
3 ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 59.4 มีอายุระหว่าง 6065 ปี ร้อยละ 44.8 ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 32.7 ศาสนา ร้อยละ 55.2 สถานะภาพสมรส ร้อยละ 64.1
อาชีพคือเกษียณ/ไม่ได้ทางาน ร้อยละ 57.3 รายได้ 5,000 - 15,000 บาทต่อเดือน โดยแหล่งที่มาของรายได้คือ เงินที่
ได้รับจากบุตร ร้อยละ 40.2 และผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่อาศัยอยูก่ บั ลูก/หลาน
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยด้ านการใช้ งาน
การใช้สื่อออนไลน์และอินเทอร์ เน็ตของผูส้ ู งอายุในชุมชนสิ วารั ตน์ 3 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่าการใช้สื่ อ ออนไลน์ แ ละอิ นเตอร์ เ น็ ตเป็ นแหล่ งที่ ให้ค วามบันเทิ งมากที่ สุ ด ใช้สื่ อ
ออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตในการสื บค้นหาข้อมูล ใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตเป็ นแหล่งเพิม่ พูนความรู ้ และใช้
สื่ อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตช่วยให้การติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนใหม่ๆเป็ นอันดับสุ ดท้าย
ทั้งนี้ การใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตในการติดต่อสื่ อสาร ระยะเวลา จานวนครั้งที่ใช้ และการใช้
อุ ป กรณ์ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การใช้สื่ อ ออนไลน์ แ ละอิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ แ ตกต่ า งกัน มี เ พี ย งภาษาที่ ใ ช้ใ นการ
ติดต่อสื่ อสารที่ใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่ อสารเหมือนกัน จากแนวคิดเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์ เน็ต อรทัย พรหม
เพศ (2555 อ้างใน ทีมงานทรู ปลูกปั ญญา,2553) ว่าปั จจุบนั การใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตมีความสาคัญต่อ
ชีวิตประจาวันของคนเราเป็ นอย่างยิ่ง เพราะใช้เป็ นแหล่งในการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆได้ทวั่ โลก และยังสามารถ
ประกาศซื้ อขายสิ นค้าได้สะดวก และการใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตยังช่วยให้ความบันเทิง พักผ่อนหย่อนใจ
พูดคุย สนทนาทางไกล จากแนวคิดข้างต้น ศิริวรรณ อนันต์โท,2552 ยังได้กล่าวถึ งประโยชน์ จากการใช้สื่อ
ออนไลน์ แ ละอิ น เตอร์ เ น็ ต ส าหรั บ ผู ้สู ง อายุ ไ ว้ดัง นี้ (1) ช่ ว ยให้ ผู ้สู ง อายุ ท ัน ข่ า วสารทัน โลก (2) ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ (3) ช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยกับบุคคลในครอบครัว
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และบุคคลทัว่ ไป ผูส้ ู งอายุที่ห่างไกลเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะเกิดช่องว่างระหว่างตัวผูส้ ู งอายุเองกับตัวบุตรหลาน
หรื อบุคคลภายในครอบครัว และการที่ผสู ้ ู งอายุเริ่ มมีการสนใจเทคโนโลยีจะทาให้ตวั ผูส้ ู งอายุมีความรู ้ ความเข้าใจ
และมี ทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีที่จะพูดคุ ยกับบุ ตรหลานได้ง่ายขึ้ น (4) มี การสร้ างสังคมใหม่ ๆ กับผูส้ ู งอายุ
เพราะผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยเกษียนหรื อมิ ได้ทางาน ทาให้การรวมกลุ่มกันกับคนในวัยเดี ยวกัน เพื่อทา
กิจกรรมและเรี ยนรู ้การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ แล้วยังทาให้ได้พบกับเพื่อนใหม่ ๆ ที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ประสบการณ์กนั (5) ขจัดความกลัวและเพิ่มความกล้าที่จะใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ต ทาให้ผสู ้ ู งอายุมีความ
มัน่ ใจในตนเองและเกิ ดความไม่กลัวการใช้เทคโนโลยี เพราะสิ่ งเหล่านี้ เป็ นสาเหตุที่ทาให้ผูส้ ู งอายุไม่กล้าที่ จะ
เรี ยนรู ้การใช้งาน (6) ทาให้คุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุดี ข้ ึน การมีคุณภาพชีวิตที่ดีน้ นั ประกอบด้วยสุ ขภาพกายและ
สุ ขภาพจิตใจที่ดี เมื่อผูส้ ู งอายุจะทาให้เป็ นประโยชน์ต่อครอบครัว สังคมมากขึ้นลดภาวะพึ่งพิงลูกหลานน้อยลง
การทดสอบสมมตฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรของผู้สูงอายุในชุ มชนสิ วารัตน์ 3 ต่ างกันมีการใช้ สื่อออนไลน์ และอินเตอร์ เน็ต
แตกต่ างกัน
การวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างการใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตของผูส้ ู งอายุในชุมชนสิ
วารัตน์ 3 จาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ศาสนา สถานภาพ อาชีพ รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ และการอาศัยอยู่
ร่ วมกัน ซึ่ งมีค่ามากกว่านัยสาคัญทางสถิติที่กาหนดไว้ สรุ ปได้วา่ การใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตของผูส้ ู งอายุ
ในชุมชนสิ วารัตน์ 3 จาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ศาสนา สถานภาพ อาชีพ รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ และ
การอาศัยอยูร่ ่ วมกัน ต่างกันจะมีการใช้ออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตของผูส้ ู งอายุในชุมชนสิ วารัตน์ 3 ไม่แตกต่าง
กัน
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ และอินเตอร์ เน็ตของผู้สูงอายุในชุ มชนสิ วารัตน์ 3 ต่ างกันและมีการ
ใช้ การใช้ สื่อออนไลน์ และอินเตอร์ เน็ตที่แตกต่ างกัน
การวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างการใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตของผูส้ ู งอายุในชุมชนสิ
วารัตน์ 3 จาแนกตามการติดต่อสื่ อสารมากน้อยเพียงใด, ระยะเวลาเฉลี่ยต่อครั้ง, จานวนครั้งที่ใช้ในแต่ละวัน,การ
ใช้อุปกรณ์ ซึ่ งมี ค่ามากกว่านัยสาคัญทางสถิ ติที่กาหนดไว้ สรุ ปได้ว่าการใช้สื่อออนไลน์และอิ นเตอร์ เน็ ตของ
สู งอายุในชุ มชนสิ วารั ตน์ 3 จาแนกตามการติ ดต่อสื่ อสารมากน้อยเพียงใดต่างกันจะมี การใช้สื่อออนไลน์และ
อินเตอร์ เน็ตของผูส้ ู งอายุสูงอายุในชุมชนสิ วารัตน์ 3 ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 รู ปแบบและวิธีการใช้ สื่อออนไลน์ และอินเตอร์ เน็ตของผู้สูงอายุในชุ มชนสิ วารั ตน์ 3 มีพฤติกรรม
การใช้ ทแี่ ตกต่ างกัน
การวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างการใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตของผูส้ ู งอายุในชุมชนสิ
วารัตน์ 3 จาแนกตามการใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตในด้านใดมากที่สุด , การใช้แอพพลิเคชัน่ ใดในการ
ติดต่อสื่ อสาร,ได้รับคาแนะนาจากบุคคลใด, การใช้บริ การสื่ อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตที่ใดมากที่สุด, การใช้
บริ การหาข้อมูลใดผ่านสื่ อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ต, การใช้บริ การสื่ อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตผ่านระบบใดมาก
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ที่สุด, การใช้งานของผูส้ ู งอายุมีประสบการณ์มานานเท่าใด ซึ่ งมีค่ามากกว่านัยสาคัญทางสถิติที่กาหนดไว้ สรุ ปได้
ว่าการใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตของสู งอายุในชุมชนสิ วารัตน์ 3 จาแนกตามการใช้สื่อออนไลน์และ
อินเตอร์ เน็ตในด้านใดมากที่สุด, การใช้แอพพลิเคชัน่ ใดในการติดต่อสื่ อสาร,ได้รับคาแนะนาจากบุคคลใด, การใช้
บริ การสื่ อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตที่ใดมากที่สุด, การใช้บริ การหาข้อมูลใดผ่านสื่ อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ต,
การใช้บริ การสื่ อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตผ่านระบบใดมากที่สุด, การใช้งานของผูส้ ู งอายุมีประสบการณ์มานาน
เท่าใดต่างกันจะมีการใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตของผูส้ ู งอายุสูงอายุในชุมชนสิ วารัตน์ 3 ไม่แตกต่างกัน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตของผูส้ ู งอายุในชุมชนสิ วารัตน์ 3 ตาบลอ้อม
น้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.ชาคริ ต สกุลอิสริ ยาภรณ์ อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้กรุ ณาสละเวลา
อันมี ค่าให้คาปรึ กษา แนะนา และข้อคิ ดเห็ นที่ เป็ นประโยชน์ต่อการศึ กษาค้นคว้าอิ สระนี้ ในทุ กขั้นตอน และ
ขอขอบพระคุณผูส้ ู งอายุในชุมชนสิ วารัตน์ 3 ที่ได้ให้ความร่ วมมื อในการตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้ งนี้
หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใดผูว้ จิ ยั ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว และขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย

ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตของผูส้ ู งอายุในชุมชนสิ วารัตน์ 3
ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผูว้ จิ ยั เห็นควรว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์และสามารถนาไปใช้
ได้จรต่อไปจึงได้ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางไว้ดงั นี้
1. ควรมีการจัดฝึ กอบรมการใช้สื่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ตของผูส้ ู งอายุที่ยงั ไม่มีความรู ้
2. ควรเพิ่มการพัฒนาทักษะการใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตให้กบั ผูส้ ู งอายุ
3. ควรมีการให้ผสู ้ ู งอายุมีการใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์เน็ตที่ถูกต้อง
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